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Wat is Schréder Smart Label Portal 
 

Met het Smart Label Portal kunt u het serienummer van een Schréder armatuur invoeren en toegang krijgen 

tot alle technische gegevens. Bovendien biedt het portaal u, zodra een account is aangemaakt en gekoppeld 

aan een projectnummer, ook de mogelijkheid om informatie over het armatuur te registreren en toegang te 

krijgen tot het aanvragen van reserveonderdelen. Deze informatie kan vervolgens eenvoudig worden 

geëxporteerd in een Excel-bestand (.csv formaat). 

Het Smart Label Portal is een Progressive Web App die op elk apparaat (computer, laptop, smartphone of 

tablet) gebruikt kan worden. De enige vereiste is een compatibele webbrowser: Chrome, Edge of Safari. 

Een progressieve web applicatie (PWA) is een soort applicatiesoftware die via het web wordt geleverd, 

gebouwd met behulp van veelgebruikte webtechnologieën, waaronder HTML, CSS en JavaScript. Het is bedoeld 

om te werken op elk platform dat een browser gebruikt die voldoet aan de normen. Functionaliteit omvat 

offline werken, pushmeldingen en toegang tot apparaathardware, waardoor gebruikerservaringen worden 

gecreëerd die vergelijkbaar zijn met native applicaties op desktop en mobiele apparaten. Aangezien een 

progressieve web-app een type webpagina of website is die bekend staat als een webapplicatie, is er geen 

vereiste voor ontwikkelaars of gebruikers om de web-apps te installeren via digitale distributiesystemen zoals 

Apple App Store of Google Play. (bron: Wikipedia) 

Maak verbinding met het Schréder Smart Label Portal 
Om toegang te krijgen tot de geavanceerde functies van het portal en om uw eigen verlichtingsnetwerk te 

kunnen beheren, moet u inloggen met uw accountgegevens.  

Ga naar https://portal.schreder.com en ga naar het menu rechtsboven en klik op "Inloggen". 

Voer uw inloggegevens in: 

• Gebruikersnaam: uw e-mailadres of uw volledige naam 

• Wachtwoord: het wachtwoord dat u hebt ontvangen 

Accepteer toegang tot uw camera als u de camera van uw apparaat wilt gebruiken om het Smart Label te 

scannen 

Als u nog geen account hebt, klik dan op "Maak hier een account aan". 
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Account aanmaken 
Om uw account aan te maken, vult u alle lege velden in met uw gegevens. Een projectcode is vereist om uw 

account aan te maken.  

Alle velden zijn verplicht: 

a. Volledige naam = voor- en achternaam 

b. Projectcode = aan te vragen/te verstrekken door de projectbeheerder 

c. Land = waar uw bedrijf is gevestigd 

d. Bedrijfsnaam = volledige naam van uw bedrijf 

e. E-mail = uw persoonlijke e-mailadres (dit wordt uw gebruikersnaam) 

f. Wachtwoord = selecteer uw eigen wachtwoord 

g. Bevestig wachtwoord = herhaal het door u gekozen wachtwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra u bent ingelogd en als u meer dan één project hebt, zal het portal u vragen om 

het project te selecteren waaraan u werkt. Het project kan op elk moment worden 

gewijzigd door naar de rechterbovenhoek te gaan 

menu >Mijn projecten. 
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Scan een QR-code 
Of u het portal nu als geverifieerde gebruiker gebruikt of niet, u wordt automatisch naar de startpagina van het 

portal geleid. 

Van daaruit kunt u de QR-code scannen, het serienummer handmatig invoeren of uw mediabibliotheek openen 

(door op de cameraknop te klikken) om een afbeelding met de Smart Label QR-code van uw armatuur te 

openen. 

U vindt het serienummer (S/N) en de QR-code op het label in het armatuur, op de verpakking of in de mast. 

 

Voorbeelden van Schréder Smart Label QR-code: 

Aan de binnenkant van het armatuur 

 

 

 

 

 

Op de verpakking van het armatuur 

 

 

 

 

 

 

In de mast 
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Na het scannen wordt u naar het validatiescherm van het armatuur geleid. 

Er verschijnt wat informatie over het gescande armatuur: aantal LEDs, lumenopbrengst 

en optieknummer. Deze informatie (vastgezette gegevens) kan worden gewijzigd door 

naar het informatiemenu te gaan.  

Als dit armatuur degene is die u zoekt, klikt u op de groene knop. U heeft toegang tot 

het menu met betrekking tot dit armatuur. 

Als het ingevoerde serienummer niet overeenkomt met het armatuur dat u zoekt, klikt 

u op de rode knop. U wordt doorgestuurd naar de hoofdpagina van het portal om een 

nieuwe QR-code te scannen of een serienummer opnieuw in te voeren. 

 

 

Log/update installatielocatie 

Door op de knop Log Installatielocatie (Log Installation 

location) te klikken, kunt u de informatie over de locatie 

van uw armatuur registreren of bijwerken. U wordt naar 

het volgende scherm gestuurd. 

Op dit scherm worden de straat-/stad-/landgegevens 

automatisch uit de GPS-positie van het apparaat gehaald. 

Als deze informatie niet geldig is, kunt u deze handmatig 

bijwerken.  

Om een volledige inventaris van uw installatie te maken, 

kunt u met het Smart Label Portal ook het mastnummer, 

het type mast & uithouder en de masthoogte registreren 

door deze te selecteren via het dropdown-menu. 

Als u klaar bent, klikt u op de knop Verzenden/bijwerken. 

 

De geregistreerde installaties worden opgeslagen in uw project. U kunt het 

project op elk gewenst moment wijzigen door naar het menu rechtsboven > 

Mijn projecten te gaan.  

De geregistreerde gegevens zijn te vinden in het gedeelte Exporteren. 
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Navigeren door het menu (menu linksboven) 
Zodra het armatuur is gescand, heeft u de mogelijkheid om door het menu linksboven te navigeren: 

- Installatie: toegang tot de installatiedocumenten en log/update de 

installatielocatie; 

- Onderhoud: vind tips voor onderhoud en registreer een 

onderhoudsbeurt; 

- Probleem oplossen: meld een reparatie, vraag een reserveonderdeel aan 

of raadpleeg de checklist voor probleemoplossing; 

- Informatie: toegang tot de smart label-gegevens met betrekking tot een 

armatuur s/n; 

- Driverinstellingen: toegang tot de driverinstellingen en 

reserveonderdelen; 

- Zoek een armatuur: zoek naar een armatuur op naam en krijg toegang 

tot de technische documentatie; 

- Exportgegevens: exporteer (in Excel - csv formaat) de geregistreerde 

installaties, onderhoud en/of reparaties. 

 

U kunt op elk gewenst moment een nieuw armatuur scannen door op de QR-

codeknop rechtsonder in het scherm te klikken. De weergegeven informatie 

wordt dan bijgewerkt.  

 

Installatie menu 
In deze sectie heeft u toegang tot alle installatiebladen van het armatuur. Deze documenten kunnen online 

worden geraadpleegd of gedownload.  

U kunt uw installatielocatie op elk gewenst moment 

bijwerken door op de groene knop 

"Installatielocatie bijwerken"  te klikken. 

De geregistreerde installaties worden opgeslagen in 

uw project. U kunt het project op elk gewenst 

moment bijwerken door naar het menu rechtsboven 

> Mijn projecten te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Onderhoud 
In deze sectie vindt u enkele tips voor het onderhoud 

van uw armatuur. 

Door op de groene knop "Onderhoud loggen" te 

klikken, kunt u het geplande onderhoud voor uw 

armatuur registreren. Het geregistreerde onderhoud 

wordt opgeslagen in uw project. U kunt het project op 

elk gewenst moment wijzigen door naar het menu 

rechtsboven > Mijn projecten te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleemoplossing 
In dit gedeelte hebt u toegang tot vier knoppen: 

- Meld reparatie: om onderhoud op te volgen, kunt u een reparatie melden. Het geregistreerde 

onderhoud wordt opgeslagen in uw project. U kunt het project op elk gewenst moment wijzigen door 

naar het menu rechtsboven > Mijn projecten te gaan.  

 

- Hulp bij het oplossen van problemen: deze checklist helpt u het probleem te bepalen en, indien 

mogelijk, het zelf op te lossen. Als het probleem niet kan worden opgelost, wordt u doorverwezen 

naar de lijst met reserveonderdelen om het aan te vragen bij uw lokale Schréder-bedrijf of wordt u 

geadviseerd contact op te nemen met uw lokale Schréder-kantoor.  

 

- Onderdelenlijst: u kunt toegang krijgen tot de onderdelenlijst van uw armatuur en contact opnemen 

met uw plaatselijke Schréder-kantoor om er een aantal aan te vragen.  

 

- Driverinstellingen: in dit tabblad wordt alle informatie over de driver van uw armatuur opgeslagen. 

 

 



 

8 

 

 

 

Informatie 
In deze sectie heeft u toegang tot de technische gegevens van het armatuur: 

elektrische waarden, bedieningskenmerken, algemene specificaties, informatie 

van fabrikanten en reserveonderdelen.  

U kunt de informatie die u wilt zien op het validatiescherm vastzetten door 

simpelweg op de punaise te klikken.  

U moet ingelogd zijn om toegang te hebben tot de informatie van de fabrikant en 

de reserveonderdelen van het armatuur.  

 

 

 

 

 

Driver Instellingen 
In dit gedeelte hebt u direct toegang tot alle informatie met betrekking tot de driver van het armatuur.  

U hebt ook toegang tot de lijst met reserveonderdelen en als u bent ingelogd, kunt u een verzoek sturen naar 

uw lokale Schréder-kantoor.  
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Zoeken naar producten 
Als u geen serienummer van een armatuur hebt, is het nog steeds mogelijk om 

alleen met de productnaam naar het portal te gaan. In dit geval krijgt u alleen 

toegang tot de secties installatie, onderhoud en probleemoplossing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exporteren 
In dit gedeelte kunt u de gegevens van uw geregistreerde installaties, onderhoud 

of onderdelen met betrekking tot een specifiek project vinden en exporteren. U 

kunt het project op elk gewenst moment bijwerken door naar het menu 

rechtsboven > Mijn projecten te gaan. 

Als beheerder vindt u hier ook alle geregistreerde installaties/onderhoud 

uitgevoerd door geverifieerde gebruikers die aan hetzelfde project zijn 

toegewezen. 

Klik op de knop "Gegevens exporteren" en selecteer het type informatie dat u 

nodig hebt.  

De gegevens kunnen worden geëxporteerd in een Excel-bestand (.csv formaat) of 

per e-mail worden verzonden.  
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Gebruikers- en projectbeheer – menu 

rechtsboven (alleen voor beheerders) 
Met het Smart Label Portal kunt u gebruikers beheren en projecten maken met 

het menu rechtsboven. Om dit te doen, moet u beheerdersrechten krijgen van 

uw lokale Schréder-kantoor.  

- Mijn projecten: om een project te selecteren en er armaturen aan toe 

te voegen.  

- Loggegevens: met deze schakelaar kunt u de loginstallatie, het 

logboekonderhoud en de logfix-knoppen activeren/deactiveren.  

- Gebruikersbeheer (alleen voor admin): om gebruikers te beheren, 

d.w.z. projecten toe te wijzen aan gebruikers en /of het 

gebruikerswachtwoord opnieuw in te stellen.  

- Projectbeheer (alleen voor beheerders): om een project te maken en 

een projectcode te genereren.  

 

 

 

 

Mijn projecten 
Om van het ene project naar het andere te gaan, klikt u gewoon op "Mijn 

projecten" en selecteert u het project waarin u wilt werken. Al uw 

projectgerelateerde gegevens worden geregistreerd in het menu Exporteren 

(menu linksboven).   
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Gebruikersbeheer (alleen voor beheerders) 
Op het tabblad Gebruikersbeheer kunt u gebruikers beheren en projecten toewijzen.  

Door op de gebruikersnaam te klikken, krijgt u toegang tot 

informatie zoals de projecten die zijn toegewezen aan de persoon, 

zijn bedrijf en zijn land.  

Door te klikken krijgt u toegang tot:  

- Bewerken: bewerk de gebruikersreferenties (e-mail, 

gebruikersnaam, wachtwoord), wijzig de taalinstellingen 

en wijs projecten toe.  

- Inzendingen: verzamel de inzendingen die door de 

gebruiker zijn uitgegeven. 

- Contact: schrijf een bericht naar de gebruiker dat naar 

het e-mailadres van de gebruiker wordt verzonden.  

 

 

– 

 

 

 

Projectbeheer (alleen voor beheerders) 

Al uw projecten worden opgeslagen en beheerd vanaf dit tabblad.  

U kunt een project aanmaken door op "Project toevoegen" te klikken.  

De projectcode is de sleutel om een geverifieerde gebruiker in staat te stellen zijn eigen account aan te maken 

en armaturen voor dat specifieke project te registreren. Klik op bewerken en kopieer de code onder het veld 

"projectcode". 

Door op bewerken en machtigingen te klikken, hebt u ook de mogelijkheid om de beheerdersmachtigingen van 

een specifiek project te beheren. 

 Gebruik dit menu alleen als u een andere beheerder aan het project wilt toevoegen. Als u gebruikers 

wilt toevoegen aan en toewijzen aan een project, gaat u naar de sectie Gebruikersbeheer. 

 


